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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na zapewnienie noclegów, wyżywienia oraz sal szkoleniowych na potrzeby realizacji 

wyjazdu z projektu „Obywat@l 60 plus” na podstawie programu Aktywizacja Społeczna 

Osób Starszych edycja 2020.  

 

Zamawiający:  

Nazwa: Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 

Adres: ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska  

Telefon: 692328733 

Fax: brak  

E-mail: frynarkp@gmail.com 

REGON: 270105422  

NIP: 6411274015  

Przedmiot zapytania ofertowego:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udostępnieniu bazy noclegowej i 

infrastruktury konferencyjnej, na potrzeby realizacji projektu pt. „Obywat@l 60 plus”, 

realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacja Społeczna Osób 

Starszych edycja 2020.  

 Udostępnienie bazy noclegowej i infrastruktury konferencyjnej na potrzeby 

weekendowego wyjazdu szkoleniowego, dla 40 beneficjentów projektu „Obywat@l 

60 plus” oraz osób oddelegowanych z ramienia Stowarzyszenia, w trakcie którego 

odbędą się szkolenia. Za przeprowadzenie szkolenia odpowiada Stowarzyszenie, tj. 

wyznacza osoby prowadzące kurs, zapewnia materiały szkoleniowe. 

 Termin wyjazdu: 25-27 września 2020r.  

 Ośrodek powinien być położony w miejscowości górskiej (Beskid Śląski) oraz 

spełniać określone standardy, tj. baza noclegowa, sanitarna i żywieniowa dla 50 

uczestników pobytu, odpowiednie zaplecze do organizacji szkolenia i pobytu osób 

starszych, tj. po 60 roku życia. 

 Obiekt musi być przystosowany do organizacji pobytu na wyjeździe integracyjno-

szkoleniowym 

 Wykonawca powinien zapewnić:  

 pobyt w obiekcie przystosowanym do realizacji wyjazdów integracyjno-

szkoleniowych,  

 zakwaterowanie uczestników w dwu/trzy osobowych pokojach z pełnym węzłem 

sanitarnym (wc, umywalka, natrysk w każdym pokoju), uczestnicy powinni być 

zakwaterowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku, lub w sąsiadujących 

domkach,  

 salę szkoleniową przystosowaną do przeprowadzenia zajęć (ekran, rzutnik 

multimedialny, tablica) 



 
 

 

 

 poczęstunek w postaci ciastek, owoców, zimnych i gorących napojów w trakcie 

realizacji kursu,  

 wyżywienie dla uczestników pobytu (piątek: obiad, kolacja, sobota: śniadanie, 

obiad, kolacja, niedziela: śniadanie, obiad) 

 zorganizowanie zajęć integracyjnych po szkoleniu w sobotę, które będą 

odpowiednie dla osób w wieku 60+, np. wieczorek taneczny 

 opłacenie opłaty uzdrowiskowej/miejscowej za wszystkich uczestników, jeśli 

wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka,  

 ubezpieczenie NNW na czas pobytu 

 

 

Miejsce i termin realizacji zamówienia:   

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

Wyjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 25-27 wrzesień 2020r. w miejscowości górskiej 

(Beskid Śląski). 

Płatność za fakturę przelewem. 

 

Wymogi formalne:  

1. Oferta powinna zawierać : 

- nazwę  i adres oferenta; 

- wypełniony formularz oferty zawierający łączną  cenę  brutto za nocleg, wyżywienie oraz 

udostępnienie infrastruktury konferencyjnej - pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę  

zawierającą  podatek VAT; 

- oświadczenie o braku powiazań  kapitałowych lub osobowych. 

 

2. Oferta powinna być  dostarczona pocztą internetową na adres: 

monika.tobiszowska@gmail.com  

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania, 

• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu 

unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 

zamawiającego, 

• wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień  formalnych w ofercie, do 

złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń , wyjaśnień  lub dokumentów,  

• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym 

poinformowani zostaną  wszyscy wykonawcy składający oferty 

• poprawy oczywistych omyłek pisarskich. 

 

 . W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się  

przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę .  

mailto:monika.tobiszowska@gmail.com


 
 

 

 

5. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu 

ofertowym oraz zobowiązuje się  do podpisania w podanym terminie umowy z 

Zamawiającym.  

 

Ofertę należy: 

Przesłać e-mailem na adres: monika.tobiszowska@gmail.com lub dostarczyć do siedziby 

Stowarzyszenia 

 

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy:   

Wykonawca przedstawi swoją ofertę.  

Do oferty prosimy załączyć proponowany program pobytu oraz aktualny odpis z właściwego 

rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty 

cenowej. 

 

Terminy: 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.08.2020r., godz. 12.00 

 

 

Kryteria wyboru oferty:  

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

 

Kontakt:  

Każdy Wykonawca może zwrócić  się  do osoby odpowiedzialnej za promocję drogą 

elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Osoba 

odpowiedzialna za promocję z Wykonawcami będzie porozumiewać  się  telefonicznie lub 

drogą elektroniczną.  

 

Osoba odpowiedzialna za promocję:  

Monika Tobiszowska 

Tel.: 784792164 

Email: monika.tobiszowska@gmail.com  

 

 


